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For mange av oss er denne saken så viktig at 
partier som ikke sier ja til en slik demokratisk 
rett ikke ville kunne få vår stemme.

Rådmannen har satt i gang et prosjekt for å se på 
alle ansatteordninger for kommunens ansatte. 
Dette gjelder viktige saker som seniorordningen, 
arbeidstidsordninger med mye mer. Disse 
sakene kommer også til politisk behandling.  Av 
erfaring vet vi Rådmannens forslag til vedtak ofte 
blir støttet av dagens politiske fl ertall. 
For øvrig har jeg har bak i bladet kommentert 
noen av de svarene vi har fått fra politikerne.  

Etter over seksti år med høyrestyre er det 
skuffende at heller ikke denne gang har 
opposisjonen blitt enige om et bredt samlet 
alternativ. Det hadde innbyggerne fortjent og 
samtidig ville det gjort valgkampen mer 
interesant og spennende. Jeg forventer derfor 
ingen revolusjon ved årets valg, men håper at vi 
får en noe annen sammensetning av 
kommunestyret. Imidlertid er det viktig at ingen 
partier får flertall alene. 
Det er absolutt en fordel med en bredere 
venstreside både i Formannskapet og 
Kommunestyret. Dette er partier som vanligvis 
støtter våre forslag i politiske saker.

Og så til hver og en av dere; møt opp på 
valgdagen og stem!   
Dermed er du med på å bestemme hvem 
som skal være din arbeidsgiver i de neste 
fi re år.  

GODT VALG!

Bjørn M Johnsen  

Vi går nå mot et spennende fylkes- og 
kommunevalg.  Valget er spesielt viktig for 
deg og meg som også skal være med å velge 
våre arbeidsgivere for de kommende fire  år. 

Fagforbundet Bærum har sendt en liste med 
spørsmål til de lokale politiske partiene. Dette 
er spørsmål som er viktige for deg som ansatt 
i Bærum kommune. Som du vil se av svarene, 
som fi nnes bak i bladet, har partiene ulikt syn 
på spørsmål som er av stor betydning for oss 
ansatte. 

Trygghet for egne arbeidsplasser er viktig, ikke 
bare for hver og en av oss, men også for vår 
nærmeste familie. Derfor er partienes svar på 
konkurranseutsetting svært viktig. Flere sentrale 
partier vil ikke garantere at kommunale 
tjenester ikke vil bli konkurranseutsatt. Vi vet fra 
tidligere at tjenester som blant annet renhold, 
sykehjem, hjemmebaserte tjenester og 
vaktmestertjenester raskt kan komme tilbake
som aktuelle områder for konkurranseutsetting. 
Hvis en slik politikk blir satt i livet, vil det 
medføre at en rekke at våre arbeidsplasser 
forsvinner ut til de private aktørene. Dette bør
vi merke oss da stemmeseddelen skal legges i 
urnen.  

Andre aktuelle saker som blir avgjort i den 
kommende fireårsperioden er spørsmålet 
om kommunesammenslåingen. Dette er et 
svært viktig spørsmål for oss ansatte som 
våre politikerne må ta standpunkt til.  
Jeg er derfor svært fornøyd med at alle de 
partiene som står Fagforbundet nær har 
bekreftet at de vil kreve folkeavstemning hvis 
sammenslåing bli aktuelt. 

Bruk stemmeretten 

Fagforeningslederen har ordet
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De aller fleste er glad i kommunen de bor i, men det er ikke 

alltid vi tenker over alt den gir oss: Velholdte og gode skoler, 

barnehage med plass til alle og trygge sykehjem. Vann i 

springen, at søpla blir tømt og brannen slukket. Idrettshaller 

og fotballbaner, sykkel- og gangveier, parker og fritidsklubber, 

svømmehaller og gatelys.  Alle innbyggere har rett på sosial-

hjelp, legehjelp eller hjelp fra barnevernet. 

Det er grunnleggende velferdstjenester som alle skal ha 

tilgang til – uavhengig av inntekt og hvor de bor. Vi tar ofte 

slike tilbud for gitt og tenker ikke på hvordan hverdagen vil  

bli dersom politikerne ikke tar de riktige valgene. 

Fagforbundet oppfordrer alle til å stemme på partier som 

satser på gode kommuner, velferd og fellesskap.

« Det er ikke hunden, 
men kommunen 
som er menneskets beste venn » 

Åge Tovan, ordfører i Lørenskog kommune

Kommunevalget handler om din kommune, 
din hverdag og ditt arbeidsliv.

Menneskets beste venn!
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Kommunevalget handler om din kommune, din 
hverdag og ditt arbeidsliv. Om ikke lenge skal 
dere som kommunalt ansatte i Bærum være 
med på å velge ikke bare nye lokalpolitikere, 
men også deres egne arbeidsgivere. 

Nylig gjennomførte Fagforbundet nasjonalt en 
medlemsundersøkelse. Vi spurte blant annet 
medlemmene om hvilke partier de mener er 
best egnet til å sikre et godt arbeidsliv. Her 
svarer hele 78 prosent ett av de rødgrønne 
partiene.

Dette har dere sett sjøl. Da Fagforbundet 
Bærum fremmet forslag om å beholde dagens 
Arbeidsmiljølov for midlertidige ansatte, ble 
dette nedstemt i formannskapet. Mange av 
medlemmene i Fagforbundet Bærum var til-
hørere i salen. Samtlige representanter for de 
ansatte og AP, støttet Fagforbundets forslag. Her 
kommer skillelinjene mellom blå og rødgrønn 
politikk klart fram. Det håper jeg dere vil 
fortelle kollegene deres. Be dem bruke 
stemmeretten og stemme på de partiene som 
ønsker et godt og organisert arbeidsliv. 

De blå partiene fører en politikk som rammer 
medlemmene i Fagforbundet. Et annet eksempel
kom med stortingsmeldinga Framtidas
primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. Da 
helseminister Bent Høie presenterte 
meldinga, nevnte han ikke med ett ord 125 000 
helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. 
Andre yrkesgrupper som er viktige i framtidas 
helse-Norge; 

fagabeidere i oppvekst, i tekniske og 
administrative funksjoner, ble heller ikke nevnt.  
Siden helse ministeren fra Høyre synes det er 
greit å neglisjere minst sytti prosent av de som 
jobber i pleie- og omsorg og deres verdifulle 
kompetanse, bør han ikke bli overrasket 
over at de ikke synes det er verdt å bruke
stemmen sin på hans parti.  

Vi trenger politikere som ikke vil privatisere 
og konkurranseutsette, som vil jobbe for
hele og faste stillinger, som ikke vil gå inn for 
søndagsåpne butikker, som vil tilby læreplasser 
til ungdommen i kommunene og som vil styrke 
eldreomsorgen. Fagforbundet mener også at en 
eventuell kommunesammenslåing kun kan
gjennomføres etter en folkeavstemning. 

Fagforbundet Bærum har sendt ut et spørre-
skjema til de politiske partiene i kommunene og 
stilt en del spørsmål som er viktige for 
medlemmene i Fagforbundet. Jeg håper dere 
leser svarene nøye og stemmer på de partiene 
som ligger tettest opp mot det vi mener.  

Den som stemmer- bestemmer! 

Mette Nord 

Kommunevalget er ditt! 

Forbundslederen har ordet
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Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015

Spørsmål til de politiske partiene i 
Bærum og deres svar.
Fagforbundet Bærum har også ved dette valget sendt noen spørsmål til de politiske partiene. 
Spørsmålene er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra medlemmer og tillitsvalgte.  

Spørsmålene var formulert slik at partiene skulle svare med «ja» eller «nei». For noen par-
tier har det ved enkelte spørsmål vært vanskelig å gi et klart svar og vi har derfor valgt å
synliggjøre dette med betegnelsen uklart svar.  Spørsmål som ikke er besvart, har fått ikke 
besvart i rubrikken.  

1. Vil ditt parti gå inn for folkeavstemning om (en eventuell)
kommunesammenslåing?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA Uklart NEI JA NEI NEI

2. Vil ditt parti opprettholde og videreføre dagens seniorordning?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA Uklart Ikke
besvart

JA Uklart Uklart

3. Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av
velferdstjenestene i kommunen?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA Uklart NEI NEI NEI NEI

4. Vil ditt parti endre offentlig ansattes pensjonsordninger for å spare penger?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI Uklart JA

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no
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Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

5. Vil ditt parti arbeide for mest mulig heltidsstillinger?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA JA JA NEI JA JA

6. Vil ditt parti sikre at kommunen tilbyr læreplasser til alle som trenger det?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA Uklart JA JA JA JA NEI

7. Vil ditt parti gi lærlinger fast stilling i kommunen etter endt læretid?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA NEI JA Uklart JA NEI Ikke
besvart

JA Uklart

8. Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å øke bemanningen på
sykehjemmene og i hjemmetjenesten?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA Uklart Ikke
besvart

JA JA JA

9. Vil ditt parti gjenopprette politisk deltakelse i arbeidsmiljøutvalget i Bærum
kommune?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA JA Ikke
besvart

JA NEI NEI

10. Vil ditt parti gå inn for at kommunens anbudskontrakter gis kun til
kontraktører som forplikter seg til at de ikke har mer enn to underleverandører
i kontraktkjeden, dette for å forhindre sosial dumping?

Rødt SV AP SP MDG V KRF PensjP H FRP

JA JA JA JA JA Uklart Ikke
besvart

Ikke
besvart

NEI NEI

Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015
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Fagforeningslederen kommenterer

Spørsmålene og partienes svar 

Spørsmål 1

En eventuell kommunesammenslåing er viktig både for innbyggerne og ikke minst for ansatte. Bærum 
kommune har vært egen kommune siden 1800-tallet. Skulle det bli forslag om sammenslåing med en 
eller fl ere kommuner, er det den viktigste saken i vår kommunes historie. Av den grunn mener jeg at 
innbyggerne må få si sin mening om en sammenslåing gjennom en folkeavstemning. Det er 
kommunevalg i september og allerede i oktober kommer første rapport om en 
kommunesammenslåing. Den skulle kommet før valget. Da kunne partiene tatt standpunkt og 
velgerne kunne stemme deretter. Det kan tyde på at noen ikke ønsket at dette skulle være et tema 
i valgkampen.

Partiene svarer noe forskjellig på vårt spørsmål. Jeg registrerer med glede at et flertall av partiene i 
Bærum svarer ja til en eventuell folkeavstemning. Det er bare partiene på høyresiden som sier nei. 
Jeg er mest forundret over Frp`s nei, da partiet i saker av langt mindre betydning ofte krever at 
folket skal bli hørt.

Jeg tar ikke noe standpunkt til om en kommunesammenslåing er fornuftig eller ikke. Det vil jeg gjøre 
når alternativene er klare og konsekvensene foreligger. I en slik viktig sak mener Fagforbundet at 
velgerne har en demokratisk rett til å si sin mening når et eventuelt forslag blir fremlagt.

Spørsmål 2

Da daværende Rådmann Elisabeth Enger fremmet forslag om seniorordning, ble forslaget enstemmig 
vedtatt av Kommunestyret. I forkant hadde saken vært i Samarbeidsutvalget hvor samtlige politikere 
hadde applaudert forslaget. Nå har nåværende Rådmann signalisert at han ønsker en gjennomgang av 
ordningen. Dette har skapt mye usikkerhet hos ansatte, noe som er forståelig. Derfor har vi også stilt 
politikerne spørsmål om seniorordningen bør videreføres.

De økonomiske forutsetningene som forelå da ordningen ble vedtatt, er de samme i dag.
Politikerne er mange av de samme, mens administrasjonsledelsen er ny. Ny ledelse forandrer
likevel ikke det økonomiske grunnlaget.

De fl este av partiene svarer at de ønsker at ordningen fortsetter. Noen kan ikke besvare spørsmålet 
nå. Frp,Høyre og Venstre er usikre og vil vente til Rådmannens forslag foreligger. Venstre mener 
imidlertid at de som er i en slik ordning må få beholde den. KrF har ikke besvart spørsmålet. Jeg er 
fornøyd med at de fleste                                partier  svarer ja  på spørsmålet, og at ingen er tydlige på at ordningen 
avvikles. Dette på et spørsmål som er viktig for ansatte.

De spørsmålene vi har stilt de politiske partiene er viktige for ansatte 
og jeg fi nner derfor å kommentere disse. 
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Fagforeningslederen kommenterer

Spørsmål 3

Når det gjelder konkurranseutsetting, er det ideologiske skillelinjer mellom partiene. For ansatte vil 
kommunal drift som virksomhetsoverdras til private, medføre forandringer i lønns og arbeidsvilkår 
som f.eks. betydelig reduserte pensjoner. Dette er en viktig sak for Fagforbundets medlemmer. MDG 
er mot konkurranseutsetting, men mener at ideelle organisasjoner, i tillegg til kommunen, også kan 
drive slike tjenester.

Spørsmål 4-8

Jeg noterer med glede at det i de fl este  av disse spørsmålene er stor enighet blant partiene, da de 
fleste svarer ja. Noen har riktignok tatt noen forutsetninger, men ikke større enn at de kan 
aksepteres.

Spørsmål 9

I denne kommunestyreperioden har kommunens administrative ledelse vært arbeidsgivers
representanter i arbeidsmiljøutvalget. Dette har ikke vist seg å være noen suksess.
Rådmannen har også trukket seg fra utvalget, nå er det direktører som styrer. Jeg ønsker meg derfor 
politikerne tilbake i AMU, slik det var tidligere. Politikerne er også våre arbeidsgivere og bør derfor 
være med i utvalget, gjerne sammen med Rådmannen. I dette spørsmålet er det bare H og Frp som 
svarer nei.

Spørsmål 10

Dette er et spørsmål som det etter min oppfatning burde være enkelt å svare ja på. Denne saken 
har to sider. For det første er det viktig for å unngå sosial dumping. For det andre er det viktig 
for å unngå en konkurransevridning, hvor useriøse drivere konkurrerer ut seriøse aktører. Jeg er 
derfor forundret over at ikke alle partier svarer ja på dette spørsmålet, da alle sier de ønsker å 
bekjempe sosial dumping.

Oppsummering

Etter min oppfatning er de ideelle svarene på disse spørsmålene et entydig ja, med
unntak av spørsmål 3 som burde være et klart nei.

Vi er så heldige at vi bor i et demokrati og dermed får lov til å være med på å bestemme. Det gjør vi 
gjennom å bruke stemmeseddelen. Det er mange ting som skal vurderes før det avgjøres hvem som 
skal få vår stemme. Vi er forskjellige og vi har ulike oppfatninger og prioriteringer. Den enkelte må 
gjøre seg opp en mening ut i fra sine forutsetninger. Jeg håper dere leser nøye hva partiene har 
svart og tar det med i vurderingen når stemmen skal legges i urnen.

fagforbund_sommer_2015.indd   9 17.08.2015   18:14:32



10

Besøk vår hjemmeside

www.fagforbundetbaerum.no

Ved siden av fylkes- og kommunevalg, er det også 
valg i Den norske kirke. Det er valg til 
menighetsråd og bispedømmeråd. Alle som er 
medlem i Kirken har fått tilsendt et valgkort.

For første gang stilles det to lister til valg på
medlemmer til Oslo bispedømmeråd. Det er den
tradisjonelle nominasjonskomitéens liste og den 
nye Åpen folkekirkes liste. Selv om det bare er 
to lister er dette et fremskritt som gir oss større 
mulighet til å påvirke kirkens fremtid. 

Kirken har gjennom tidene vært et haleheng på 
samfunnsutviklingen i Norge. De har blant annet 
kjempet mot kvinnelige prester og fri abort, og 
for kristelig formålsparagraf i barnehager. Nå står 
slaget om at mennesker skal likebehandles.

Jeg har fl ere ganger vurdert å melde meg ut av 
kirken, da jeg har vært dypt uenig med kirkens
standpunkter i viktige saker, men har valgt å bli 
værende for å kunne være med å påvirke kirkens
retning. 

Nå står kampen om hvorvidt kirken skal være en 
åpen kirke for alle. En kirke som ikke
diskriminerer kjønn og legning. En kirke hvor alle 
skal erfare at de er hjertelige velkomne. Slik er 
det ikke i dag. Dette er det noe kandidatene på 

Åpen folkekirkes liste vil gjøre noe med. Derfor 
er det viktig at disse kandidatene velges inn i 
bispedømmerådet, hvor mye av kirkens makt er 
samlet. Nå mobiliserer begge fronter foran valget. 
Jeg for min del håper at det neste kirkemøtet vil 
gjøre det klart at mennesker skal likebehandles, 
uavhengig av legning. Fagforbundet er mot 
diskriminering og for likeverd. Åpen folkekirkes 
liste er således et naturlig valg for meg.

Vi vet fra tidligere kirkevalg at bare rundt 10 % av 
kirkemedlemmene avgir stemme. Det medfører 
at hver stemme har stor betydning på valgutfallet.
Da du nå går og stemmer, benytt også anledning 
til å påvirke kirkens fremtid ved å delta i 
kirkevalget.  

La det bli en stemme for at kjærligheten 
skal få blomstre for alle, også innen 
kirken. Da er Åpen folkekirkes liste et 
godt alternativ.

Bjørn M Johnsen

Vær med og bestem 
folkekirkens fremtid

Fagforeningslederen har ordet om kirkevalget
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Informasjon fra Fagforbundet BaerumStyret:

Leder:
Bjørn M Johnsen 100% frikjøp
bmj@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913

Nestleder/Hovedtillitsvalgt:
Zlata Ljubicic 100% frikjøp
zlj@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 24 Mobil: 990 01 016

Sekretær/Hovedtillitsvalgt:
Tone Gomnes 100% frikjøp
tone.gomnes@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 27 Mobil: 97 19 65 6

Opplæringsansvarlig/Hovedtillitsvalgt  
Bjørnar Hagen 100% frikjøp
bjornar.hagen@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 26 Mobil: 94 13 17 99

Kasserer/Hovedtillitsvalgt:
Elisabeth Flaten 100 % frikjøp
elisabeth.fl aten@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 22 / 67 50 31 76
Mobil: 958 72 798

Hovedtillitsvalgt:
Vesna Golubovic
vesna.golubovic@baerum.kommune.no
Tlf: 67 50 31 71 Mobil: 91 18 59 25

Seksjonene og utvalgene: 

Seksjon Kontor og administrasjon:
Maria Lucia Kristiansen
maria.kristiansen@baerum.kommune.no

Seksjon Helse og Sosial:
Sigurd Solberg
sigurd.solberg@baerum.kommune.no

Seksjon Samferdsel og teknisk:
Mette Ringkjøb
mette.ringkjøb@baerum.kommune.no

Seksjon Kirke, kultur og oppvekst:
Kjersti Olsen
kjersti.olsen@baerum.kommune.no

Ungdomsutvalget:
Christelle Nygård-Konan 
ungdomsutvalgetbaerum@gmail.com

Pensjonistutvalget:
Knut Christophersen
knuerchr@online.no

Fagnytt utgis av:
Fagforbundet Bærum
Bærum kommune
1304 Sandvika
Besøksadresse:
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika
Tlf.: 67 50 31 21/22/24/26/27

www.fagforbundetbaerum.no

Ansvarlig redaktør/leder:
Bjørn M. Johnsen

Redaktør:
Zlata Ljubicic

Redaksjonsmedlemmer:
Elisabeth Flaten, Tone Gomnes
Bjørnar Hagen, Vesna Golubovic

Webredaktør:
Djurica Golubovic
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Zlata Ljubicic
Djurica Golubovic
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fagforbund_sommer_2015.indd   11 17.08.2015   18:14:33



Stem på politikere 
som vil trygge 
hverdagen og 

arbeidslivet

KOMMUNEVALGET
ER DITT !
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POSTADRESSE: 
Fagforbundet Bærum 

Bærum kommune
Postboks 700

 1304 Sandvika

BESØKSADRESSE:
Fagforbundet Bærum
Kinoveien 4 D
1337 Sandvika

www.fagforbundetbaerum.no

A

Fagforbundet Bærum  ønsker sine
 medlemmer et godt valg
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